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Satavuotishistoriikkia tekemään!
Martta Juuti

V

Huipulla pysyminen on taitolaji, kirjoitin Ars Magnassa 2010. Se oli noita
ikimuistoisia aikoja, jolloin Suomi useilla mittareilla rankattiin maailman
parhaaksi. Hämmentyneinä kuuntelimme kiitoksia.
aan kuinka on nyt, vain pari vuotta myöhemmin ? Otsikot kirkuvat: SuOMEN KILPAILuKyKy HEIKENTyNyT RAjuSTI. VELKAKRIISI HORjuTTAA SuOMEA. yK, Eu jA NATO ETSIVäT uuSIA ROOLEjAAN. Tämä
hätkähdytti todella: nyt koulunsa aloittavat työskentelevät vielä 2070-luvulla. Millaisen maailman heille rakennamme ? Miten heitä valmennamme ?
Näinä hämmennyksen aikoina huomasimme omassa yhdistyksessä, että olemme tuota pikaa
100-vuotiaita. Siis lähes yhtä jalkaa itsenäisen Suomen kanssa, olemmehan yhdistysrekisterin
numero yksi.
Millaisiin oloihin Kristillinen taideseura syntyi 1919 ? Ensimmäinen maailmansota oli käyty. Suomi
oli saanut valtiollisen itsenäisyyden, tosin ristiriitaisen kansalaissodan kautta.
Ilmassa väreili toivoa, toisaalta kyräilyä.
uskonto – taide - isänmaa - tunnuksille oli tarvetta. useilla paikkakunnilla tehtiin uhrautuvaa
kulttuurityötä kyseiset tunnukset johtotähtinä. jopa 2. maailmansodan tiimellyksessä jaksettiin luottaa
kulttuurin ja lähimmäisenrakkauden voimaan.
Meillä on vajaa 10 vuotta aikaa ryhtyä konkreettisiin toimiin kunnioittaaksemme järjestömme
puurtajia esimerkiksi laatimalla kattavan historiikin. Samalla teemme arviota omasta osuudestamme
Suomi-nimisen valtion selviytymiseen, niin historiassa kuin tulevaisuudessa. Siinä meille haastetta,
rahallisestikin.
Siis innolla historioita penkomaan, niin pääyhdistyksen kuin paikallisyhdistystenkin osalta!
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Musiikkiprojekti Ruandan toipumiseksi
Pirjo Mäkinen

petus on kokonaisvaltaista ja sisältää musiikillisen ja kristillisen opetuksen lisäksi myös terveyskasvatusta sekä opiskelutekniikkaa.Koulu tarvitsee ulkopuolista tukea mm.seuraaviin asioihin:
•
•
•

opetusmateriaalia, instrumentteja ja opettajia
koulutusta pianonviritykseen ja laulunopetukseen sekä musiikkiterapiaan
rahoitusta oppilaiden lukukausimaksuihin

Tämänhetkisiä käytännön auttamisehdotuksia:
•
•
•

hyväntekeväisyyskonsertin järjestäminen
instrumentin lahjoittaminen
vapaaehtoinen lyhytaikainen opetustyö Kigalissa

Ruandan kansanmurhan jäljet eivät ole vielä parantuneet. Maasta puuttuu kokonainen sukupolvi, joka
välittäisi omaa kulttuuriperintöä eteenpäin. Musiikilla on suuri merkitys toipumisessa sekä omien juurien löytämisessä. Koulu on tällä hetkellä Crescendon erityisenä rukousaiheena.

Mikä on Crescendo?
Crescendo on kansainvälinen kristittyjen ammattimuusikoiden ja musiikin opiskelijoiden järjestö. Sveitsin Baselissa
1985 alkunsa saanut järjestö on 20 vuoden aikana laajentanut toimintaansa 40 eri maahan ja sillä on jo yli 1500 jäsentä. Crescendo on itsenäinen osa Campus Crusade For Christ
/ Agape Europe -järjestöä. Suomessa Crescendon yhteistyökumppanina toimii Kansan Raamattuseura. Crescendon työ
on ekumeenista.
Verkkosivut www.crescendofinland.org

Valokuvat: Pirjo Mäkinen

O

Kigalin musiikkikoulu Ruandassa on kristillinen musiikkikoulu, ainoa laatuaan
koko maassa.

Kigalin musiikkikoulu 2012
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Valokuva: Christopher Harper/White Note

Terhi Harper Band ja Junnu Aaltonen Urbaani unelman päätöskonsertissa.

Terhi Harper Band

Rohkaisua, vapautusta ja varustamista
Antero Polso

yhteiskristillisen palvelutapahtuma ’urbaani unelman’ perusteema on ’Tehdään hyvää, koska jumala on hyvä’. Tarkoitus on auttaa lähimmäisiä eri tavoin,
teoilla ja työllä. Helsingissä vuoden 2012 tapahtuma pidettiin elokuun lopulla.

C

hristian Artists Finland CAF ry ja Kristillisen taideseuran Helsingin yhdistys esittäytyivät tapahtumassa ja
tukivat sen päätöskonserttia, jossa esiintyi mm. helsinkiläinen Terhi Harper Band. Terhi Harper kertoo
yhtyeestä ja sen musiikista muutamin sanoin.

Terhi Harper, miten esittelisit itsesi ?
Olen laulaja ja lauluntekijä, kääntäjä ja sovittaja. Olen toiminut musiikkivastaavana Helsinki Vineyardseurakunnassa vuodesta 2006.

Mikä osa musiikilla on ollut elämässäsi halki vuosien ?
Isäni on muusikko, ja sitä kautta musiikki on ollut vahvasti läsnä elämässäni lapsuudesta saakka. Aina
on laulettu ja soitettu. Myös äitini on erittäin musikaalinen, vaikka ei ole tehnyt sitä ammatikseen.
Musiikki on ollut luontevin keino itselleni ilmaista tunteita. Olen opiskellut pianoa ja musiikin teoriaa
klassisella puolella Vantaan musiikkiopistossa sekä laulua ja pianoa kevyellä puolella Oulunkylän Popjazz-konservatoriossa.

Miten tutustuit ylistysmusiikkiin ?
Tutustuin ylistysmusiikkiin samoihin aikoihin, kun tulin vanhempieni myötä seurakuntaelämään mukaan vuonna 1988. Kuuntelin tuolloin mm. Amy Grantia ja Michael W. Smithia sekä erilaisia vokaaliyhtyeitä. Integrity Musicin kustantamat Hosanna-laulukirjat ja äänitteet toimivat innoittajana monille
tekemilleni suomennoksille (mm. Kunnia, voima) sekä kirjoittamilleni sen aikaisille ylistyslauluille.
Seurakuntaelämässä tulin nopeasti mukaan ylistysbändiin, ja olen toiminut tällä musiikin saralla siitä
asti. Opiskellessani musiikkia ja teologiaa Amerikassa matkustelin ympäri maailmaa kokoonpanossa,
jota veti Worship Without Borders -järjestön johtaja Tim Smith.
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Ketkä ovat Terhi Harper Band?
Me olemme:
Laulu, piano ja keyboard: Terhi Harper
Laulu: Tea Savolainen, Miia Nnaemeka, Jonna Virta
Kitara ja laulu: Harri Savolainen
Basso: Toni Mäki-Leppilampi
Lisäksi bändissä ovat vierailleet muutamat eri rumpalit.

Mikä on oma tapasi ja Terhi Harper Bandin tapa tehdä ylistysmusiikkia?
Tapamme tehdä ylistysmusiikkia on laittaa musiikilliset lahjamme parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, mutta antaa Pyhän Hengen johdattaa ylistystilanteessa. Vankka osaaminen vapauttaa tarvittaessa heittäytymään tilanteisiin biisien ja ylistyksen keskellä.

Mitkä asiat ovat sinulle viime aikoina olleet keskeisiä ylistysmusiikissa?
ylistysmusiikin voima. Olemme saaneet bändissä sekä nähdä että kokea musiikin ja ylistyksen eheyttävän vaikutuksen henkeen, sieluun ja ruumiiseen. jumala on tullut lähelle ylistyksessä ja palvonnassa.

Mikä on itsellesi keskeistä nyt omassa Helsinki Vineyard seurakunnassasi?
jos ajattelen nimenomaan ylistystä, tahdon nähdä enemmän jumalan valtakunnan ilmestymistä palvonnan kautta. ja sitä että meillä olisi rohkeus viipyä palvonnassa jumalan kasvojen edessä ja kuunnella
mitä Hän tahtoo puhua meille. Tarvitsemme myös rohkeutta ’astua lauluista ulos’ niin, että sanat ja melodia alkavat todella elää meissä. ylistyksen johtajan yksi suurista haasteista on antaa oman jumalasuhteensa tulla näkyväksi ihmisten edessä - antaa valtakunnan murtautua esiin oman ainutlaatuisen persoonansa kautta Pyhän Hengen armossa ja voimassa. Rukoilen että Helsinki Vineyard voi olla paikka,
jossa jokainen saa kokea vapautta, riemua, lohdutusta ja Pyhän kosketusta.

Mitä ylistysmusiikin tekijöitä Suomesta ja maailmalta haluaisit mainita ja miksi?
Olen aina vaikuttunut lauluista, joita kuunnellessa koen Pyhän Hengen koskettavan sisimpääni rohkaisten, vapauttaen ja varustaen. Olen huono mainitsemaan nimiä, mutta tärkeät ylistysmusiikin tekijät
jotka tässä kohtaa tulevat mieleen, ovat jo edesmennyt Keith Green sekä nykypäivän artisteista Misty
Edwards. Molempien teksteistä löytyy tinkimättömyyttä ja rosoa, ja lauluissa kuuluu syvä ymmärrys
jumalan Sanasta. On hienoa että myös Suomessa on paljon hyviä tekijöitä, joille jumala on antanut
ilmaisua juuri meidän kansaamme varten.

Mikä on ylistyksen merkitys kristillisen seurakunnan rukouksessa ja elämässä?
ylistyksen merkitys on mielestäni keskeinen. Raamattu kehoittaa meitä lukuisissa Psalmien kohdissa
kiittämään ja ylistämään. Ilmestyskirja puhuu paljon ylistyksestä, palvonnasta ja uuden laulun (profeetallisen laulun) laulamisesta Karitsalle. Kun me seurakuntana ylistämme ja palvomme, se auttaa meitä
kiinnittämään huomiomme jumalaan omien murheidemme sijaan ja tulemaan yhdeksi ääneksi Kaikkivaltiaan eteen. Näin ylistys toimii myös hengellisen sodankäynnin aseena. uskon, että jumala tahtoo
vuodattaa meille ylistyksessä yhä enemmän samankaltaista läpimurron henkeä kuin mistä joosuan kirjassa mainitaan jerikon muurien sortuessa. Tästä voisi puhua enemmänkin, mutta tämä tulee tärkeimpänä mieleen.

Miten tutustuit Urbaaniin unelmaan?
Seurakunnan kautta. Helsinki Vineyard on ollut mukana urbaanin unelman toiminnassa usean vuoden ajan.

Mitä haluat sanoa kristittyjen yhteydestä?
jeesuksen sanoin maailma tulee tuntemaan meidät siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. yhteys
on jumalan asettama asia, joka sisältää siunauksen ja kantaa hedelmää, ja siksi sitä tulee vaalia ja sen
eteen tulee ponnistella.
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Kristillinen taidesäätiö
taiteen tukijana
Veijo Muroke
Kristillinen taidesäätiö
www.kristillinentaidesaatio.fi

Kristityillä on ilo ja etuoikeus taiteen keinoin kuvata tunnetta, kaipuuta, uskoa,
pyhän kosketusta ja lunastuksen salaisuutta.

Apurahat
Kristillinen taidesäätiö jatkaa Kristillisen taideseuran viitoittamalla tiellä jakamalla vuosittain apurahan taiteelliseen työskentelyyn. Tämä apuraha haetaan ja myönnetään Tieteen ja taiteen kristillisen
tukisäätiön kautta. Hakuaika on syksyllä ja päätös tehdään vuoden loppuun mennessä.
Kristillisen taidesäätiön ensimmäiset apurahat myönnettiin 2012. Pekka Nyman sai apurahan Kosovon Kansallisteatterin kanssa yhteistyössä toteutettavan produktion ”Velho ja leijona” sävellystyöhön.
Suomen lasitaiteilijat ry sai tukea VALO-THE LIGHT taidenäyttelyn järjestämiseen Helsingin tuomiokirkon kryptassa viime heinäkuussa.

Muotoilukilpailu
Kuluvana vuonna Kristillinen taidesäätiö järjestää kastemaljan muotoilukilpailun yhteistyössä
Kirkkohallituksen, Helsingin seurakuntayhtymän, Suomen lasimuseon ja Suomen lasimuseon ystävien
kanssa. Kilpailuaika on 1.2.-31.5.2013 ja palkintojenjako kilpailutöistä järjestettävän näyttely avajaisissa Suomen lasimuseossa 11.9.2013. Kilpailukutsu ja -ohjelma on nähtävissä Suomen lasimuseon
sivuilla. Elokuussa itse kukin voi osallistua verkossa yleisöäänestykseen suosituimmasta kastemaljasta.
Nämä kaksi polkua hakevat kulkijoitaan. Kristillinen taidesäätiö tukee taiteilijoiden työskentelyä
vuosittain apurahoin ja tekee aloitteita taidehankkeiden toteuttamiseksi yhteistyössä eri osapuolten
kanssa. Hyville suunnitelmille ja taidehankkeille ollaan avoimia.
Valokuva: Veijo Muroke

J

okainen sukupolvi tekee sen omista lähtökohdistaan ja eri tavoin eri taiteenlajeissa. ja hyvä niin. Kristillinen taidesäätiö tukee taiteen keinoin rakentuvaa elävää kristillisyyttä ja kirkkoa.
Kristillinen taideseura perusti Kristillisen taidesäätiön 27.3.2011. Säätiön tarkoituksena on kristinuskon hengessä tukea ja edistää taidekasvatusta ja taiteen tunnetuksi tekemistä. Säätiö toteuttaa
tarkoitustaan edistämällä kristillistä taidetta, jakamalla apurahoja sekä antamalla taloudellista ja asiantuntemukseen perustuvaa tukea taiteilijoille, taiteenharrastajille sekä taideyhteisöille. Kristillinen
taidesäätiö tukee myös yhteistyössä eri osapuolten kanssa toteutettavia taidehankkeita.

Kristillisen taideseuran puheenjohtaja Martta
Juuti ja sihteeri Ansa Kirjavainen allekirjoittivat
Kristillisen taidesäätiön hakemuksen ja säädekirjan 19.5.2011.
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Rohkeasti osallistumaan kristittynä
Arto Vuorela, Christian Artists Finland CAF

Christian Artists Europe -järjestön toiminnanjohtajan jim Millsin tuore väitöskirja käsittelee sitä, miten taiteilijat, kirkot ja kristilliset yhteisöt voivat edistää
kristillistä taidenäkemystä ja tuoda sen osaksi valtakulttuureja.

Kristittyjen taiteilijoiden puute kulttuurissa
Kuitenkaan Akers ei puhunut taiteilijoista, jotka palvelevat kirkoissa, vaan silmiinpistävästä kristittyjen
taiteilijoiden puutteesta valtakulttuurissa. Hänen vetoomuksensa pohjautui moraalisen rappiotilan kasvuun länsimaissa sekä tarpeesta kristittyjen tekemälle taiteelle vastapainoksi tälle.
Hän jatkoi, että tarvitaan uskovia taiteilijoita “jotka vangitsevat hämmentyneen maailmamme
mielikuvituksen Kristuksen nimessä”. Tällaista tarvetta, hän jatkoi, on niistä ”jotka paljastavat työllään
aikamme turhuudet ja ristiriitaisuudet ja vahvistavat kaikin voimin, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä vain Kristuksessa”.
Akersin vetoomusta edeltävinä kolmena vuosikymmenenä tietyt kristityt keskustelijat olivat alkaneet tiedostaa kristittyjen vastenmielisyyden valtakulttuuria kohtaan sekä epäluulon ja välinpitämättömyyden taiteita kohtaan. uudet keskustelijat lisäsivät ymmärrystä taiteisiin ja kulttuuriin sekä nivelsivät
siihen tasapainoisen raamatullisen maailmankuvan, joka on ajatusten ja toiminnan muutoksen kannalta välttämätöntä.
Heidän vaikutuksensa käynnisti kristillisessä yhteisössä uuden vuoropuhelun. Silti taide vaikutti
edelleen pysyvän kristillisen alakulttuurin yhteydessä. Miksi näin? Mitä voidaan tehdä, jotta tämä vinouma voidaan korjata?

Kulttuurin tietoisesti kristillinen alue
Väitöskirjan näkökulma oli selvittää esteitä ja etsiä toimintatapoja, joita soveltamalla voidaan laajentaa
kulttuurielämän tietoisesti kristillistä aluetta. Edellä mainittujen teologien kirjoituksista ammentamisen lisäksi Mills toteutti kaksi selvitystä, jotka voivat palvella tätä.
Ensimmäisessä osiossa viittä kristittyä teologia ja ajattelijaa pyydettiin vastaamaan neljään taiteen ja kulttuurin kysymykseen. ATeol.tri Colin Harbinson, lähetystieteen tri Dianne Collard, teol.tri
Andrzej Turkanik, TM Beat Rink ja teol.tri Charles David Cullen valittiin
taiteen ja Euroopan kulttuurisen toimintaympäristön tuntemuksen perusteella. Asiantuntijoilta kysyttiin:
•
Mitkä seikat erityisesti heikentävät kristittyjen mahdollisuutta
ymmärtää kristittyjen tekemän taiteen ja taiteilijoiden
osallistumista yleiskulttuuriin?
•
Miten käsitys pyhästä ja maailmasta yleensä vaikuttaa
osallistumiseemme yleiseen taidekulttuuriin?
•
Mitkä Raamatun maailmankuvan lähtökohdat helpottavat
kristittyjen taiteilijoiden tulemista esiin valtakulttuurissa?
•
Mitkä erityiset koulutus- tms. strategiat varustaisivat ja
voimaannuttaisivat kristittyjä taiteilijoita osallistumaan
valtakulttuuriin?
Valokuva: Anne Mills

V

uonna 1989 John Akers haastoi evankelisen maailman Christianity Today -aikakauslehden pääkirjoituksessa tällä kysymyksellä: ”Missä ovat taiteilijat?”
joidenkin mielestä kysymys tuntui oudolta, sillä kristittyjen, protestanttisten ja evankelisten ryhmien piirissä oli jo taiteellista aktiivisuutta kirkkoarkkitehtuurissa, kirkon rikkaassa musiikkiperinnössä,
samoin kuin kirjallisuudessa kautta kirkkohistorian.

’Improvisaatio’, Xaris Finland 2011
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Toisessa osiossa valittiin kuusi kristittyä valtakulttuurin parissa toimivaa taiteilijaa, tanssija Titta
Tunkkari, installaatiotaiteilija Thomas Hirt, näyttelijä-ohjaaja Hector Ramirez, taidemaalari Barbara Lidfors, runoilija/kirjailija Lynn Caldwell ja tanssija Loreen Fajgel. Heille esitetyt kysymykset
toivat ilmi seikkoja, jotka voivat edistää yhteisymmärrystä taiteilijoiden ja kirkkojen välille.
Asiantuntijoiden ja taiteilijoiden vastaukset sekä kirjallisuuslähteet olivat lähtökohtia löytää keinoja tavoitteihin pääsemiseksi.
Viimeinen luku alkaa kehotuksella uskovien taiteilijoiden hakeutumisesta valtakulttuurin pariin. Lisäksi esitetään toimintatapoja kirkkojen ja sielunhoitajien käyttöön ja esitetään lähestymistapoja, jotka
voivat olla johtaa kypsempään, tietoisen kristillisen kulttuurin läsnäoloon taiteissa.

Verkkojulkaisu
yhteenveto ja suositukset käsittävät väitöskirjassa 38 sivua. Niille ei tekisi oikeutta viitata tässä muutamalla rivillä. Christian Artists Finland on julkaissut linkin väitöskirjan verkkojulkaisuun verkko-osoitteestaan http://www.caf.fi.

Valokuva: Anne Mills

Teksti on käännös TM Jim Millsin väitöskirjan ”Empowering Biblical Cultural Engagement in the Arts” tiivistelmästä, Skotlanti / Yhdysvallat 2012.

Jim Mills

Kuka on Jim Mills?

J

Arto Vuorela
im Mills on syntynyt 1950 Memphisissä, Tennesseessä. Vuosina 1972 - 1975 hän opiskeli teologiaa
SWBTS-seminaarissa ja toimi eri lähetysjärjestöissä yhdysvalloissa. Vuosina 1976 - 1985 Mills toimi Lähetysnuorten (yWAM) koulutus- ja hallintotehtävissä sekä musiikkityössä Saksassa.
Vuonna 1983 Millsit kutsuttiin Celebration Ministries Internationalin hallitukseen. järjestö tunnetaan nykyään nimellä Creative Missions International (CMI).
Vuonna 1985 he käynnistivät Creative Arts Europe -järjestön (CAE) työn CMI:n jäsenjärjestönä. Millsit ovat järjestäneet lukuisia taideleirejä ja -seminaareja eri puolilla Eurooppaa.
Mills valmistui filosofian maisteriksi teologiassa vuonna 2002 ja väitteli 2012 tohtoriksi aiheesta
‘Empowering Biblical Cultural Engagement in the Arts’. Tällä hetkellä hän ja hänen vaimonsa Anne Mills
jatkavat työtä CAE:ssa ja CMI:ssä ja toimivat järjestöjen johtajina Belgiassa. Millsit kuuluvat Christian
Center Church of Waterloohon Belgiassa.
Jim Mills oli kutsuttu puhujaksi Tuomiokirkkoseurakunnan ja useiden kristillisten järjestöjen Agricolan kirkossa Helsingissä järjestämiin kristillisiin taidetapahtumiin ’Imagine 2010’ ja ’Imagine Live
2011’. Hän pyrkii kannustamaan kristittyjä taide- ja kultturialojen toimijoita yhteistoimintaan.
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Valokuva:
Heikki Kirjavainen

Hiljaisuus — mietteitä
runoilijan mentyä

Heikki Kirjavainen

Anna-Maija Raittila poistui luotamme 25. elokuuta 84-vuotiaana. Anna-Maijasta oli moneksi. Lukuisissa muistokirjoituksissa on viitattu hänen merkitykseensä sekä Suomen kirkossa, suomalaisessa kulttuurissa että kansainvälisissä
yhteyksissä.

1

950-luvulla hän oli uuden muodon kanssa kamppaileva runoilija, sittemmin laajaa suosiota herättänyt
ja selvästi omaa teologista näkemystä edustava virsirunoilija. Hän oli myös satoihin julkaisuihin yltänyt kirjailija, runoantologioiden toimittaja, monista kielistä suomentaja, Taizé-liikkeen Suomeen tuoja,
unkarin ja Transsilvanian kristittyjen tukija, fransiskaanisen yksinkertaisuuden puolestapuhuja, Omenapuukylän ja Morbackan yhteisöjen sydän sekä hiljaisuuden liikkeen ja Tuomas-messun synnyttäjä.
Opettajana Anna-Maija oli laajasti sivistynyt länsimaiseen kulttuuriin perehdyttäjä ja monille oppilailleen henkilökohtainen ystävä. Minulla, kuten vaimollani Ansalla, oli onni olla Anna-Maijan oppilaana
Imatran yhteislyseossa 50-luvulla. Olimme kouluvuosien jälkeenkin pitkään myös perhetuttuja hänen
kanssaan ja saimme silloin tuntumaa myös niihin vaikeuksiin, joista hän tekee tiliä päiväkirjoissaan. En
yritä tässä kirjoituksessa valottaa Anna-Maijan saavutusten kaikkia puolia. Mutta erityisesti eräs näkökohta ansaitsee tarkastelun, koska se mielestäni sekä selittää Anna-Maijan persoonaa että valaisee
kristityn asemaa nyky-yhteiskunnassa.

Tuntemuksia
Teologinen Aikakauskirja 3/2005 oli spiritualiteettiin keskittyvä teemanumero, mikä tekee ymmärrettäväksi numerossa osoitetun kiinnostuksen Anna-Maija Raittilaan. jos tutustuu sekä Raittilan runotuotantoon kokonaisuudessaan että hänen kirjoittamiinsa laajoihin päiväkirjoihin, Vehnänjyvän päiväkirja
1963-1989 ja uudenkuun päiväkirja 1990-2000, ei voi välttyä tietyltä havainnolta, joka koskee sekä
Anna-Maijaa runoilijana että uskonnollista kielenkäyttöä yleisesti. Teologiseen yleissivistykseen alkaa
nykyisin jo kuulua käsitys, jonka mukaan uskonnollinen kieli on paljon lähempänä runojen kieltä kuin
esimerkiksi tieteellistä kieltä. uskonnollisen ilmaisun koti on henkilön sisäisessä maailmassa, erityisesti
tunteissa. uskonnollinen kieli ei ole tieteellisen kielen kaltaista todistepeliä eikä teoriaa, vaan pikemminkin yksikön ensimmäisen persoonan näkökulmasta ilmaistuja tuntemuksia tai asennekuvailuja. Tähän sisältyy kuitenkin kiinnostava ongelma, joka tulee hyvin esiin Anna-Maijan persoonassa ja runoissa.
Kysymys kuuluu: Voivatko runot olla tosia?
Anna-Maija oli ensimmäinen filosofian opettajani. Sain koulupoikana hänen kirjahyllystään lai-naksi
Kierkegaardia ja filosofian historian muita klassikkoja. jo tuolloin useat keskustelumme koskivat älyllisen ja runollisen tarkastelun suhdetta. Muistan, miten Anna-Maija kamppaili eräitten A-luokan poikien,
todellisten matematiikkaosaajien kanssa. Minä en vielä silloin täysin käsittänyt, mistä oli kysymys. Myöhemmin asia on valjennut enemmän. Kysymys oli totuuden luonteesta.

Merkitystä kielen kautta
Runollinen kieli on olennaisesti merkityksen konstruoimista kielikuvien, metaforien avulla. Runous
laajentaa ja syventää kieltä luomalla yllättäviä, tuoreita näkökulmia maailmaan yllättävän ja tuoreen
kielikuvan avulla. Runo ikään kuin kehottaa: Katsopa maailmaa tämän kuvan läpi! Näetkö jotakin uutta? Näetkö, että näinkin voi olla? Mutta ilman kirjaimellisia arkimerkityksiä ei voisi olla ei-kirjaimellisia
merkityksiä eikä siis runoutta. Runoudessa kielikuvat syntyvät tavallisesti tietystä perustavasta näkökulmasta: minä-näkökulmasta. Miten koen, ymmärrän, tunnen? Näissä kahdessa asiassa: uudessa kielen
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ilmaisussa ja minä-näkökulmassa, ovat ainekset merkil-liselle paradoksille. Runoilijasta tulee helposti
kielen vanki. Runoilija ei voi olla ilman sanoja. Hänen on pakko etsiä koko ajan uusia ilmaisuja. Rikastamalla kieltä runoilija toivoo voivansa syventää käsitystämme maailmasta. Siksi tosi runous ei koskaan
jää sanojen tasolle, vaan pyrkii löytämään ikään kuin uuden ikkunan ympäröivään maailmaan. Runoilijan työ ei tyydy olemaan vain verbaaliakrobatiaa, vaan uutta ja tuoretta oivallusta siitä todellisuudesta,
josta runoilija tahtoo puhua. Kun runoilija onnistuu etsimisessään, löydöstä voi tietenkin tulla kaikkien
yhteistä omaisuutta. Silloin runoilija on oman minä-näkökulmansa ja siihen liittyvän kielikuvan avulla tehnyt toisille mahdolliseksi osallistua johonkin samaan tunteeseen tai kokemukseen kunkin oman
minä-näkökulman välityksellä.

Pitäisi olla hiljaa
Mutta missä on paradoksi? Miksi runoilijan voi olla raskasta olla runoilija? Luultavasti samasta syystä
kuin tutkijan on raskasta olla tutkija tai toimittajan toimittaja. Kaikissa näissä toimissa pitää oivaltaa:
mikä olisi toimiva ja kaunis ilmaisu, mikä hyvä selitys, mikä jymyuutinen? Tämä merkitsee muun muassa, että jos runoilija ei ole pelkkä esteetikko, hänen on pakko olla kiinnostunut totuudesta. Onnistunko
välittämään kielikuvallani jotakin, joka pitää paikkansa mahdollisena elämän ja maailman tulkintana?
Kysymys koskee erityisesti uskonnollista runoilijaa, koska hän joutuu puhumaan asioista, jotka ”eivät
näy” samalla tavalla kuin arkipäivän asiat. uskonnollinen runoilija on siis tilanteessa, jossa hänen pitäisi
”lausua lausumattomia”, puhua asioista, joista ei voi puhua muuten kuin vihjeiden ja kielikuvien avulla,
ikään kuin ”kuiskaamalla”. Paradoksi piilee siinä, että runoilijan kutsumus voi houkutella etsimään runoa silloinkin, kun ei vielä ole sen aika. Kun vielä pitäisi olla hiljaa!
Väitteeni voidaan kiistää, mutta olen silti sitä mieltä, että Anna-Maija tunsi edellä mainitsemani paradoksin jo nuorena opettajana Imatralla. Tarmokas, aikaansaapa ja osallistuva Anna-Maija sanoi usein
haluavansa olla ”hiljaa” tai ”vain kuunnella”. Luultavasti se ei ollut vain halua kuunnella omaa runosuonta, pulppuaisiko sieltä jokin uusi. Ehkä oli sitäkin. Mutta saattoi olla kysymys syvemmästä hiljaisuuden
kaipuusta: Olla irti sanomisen pakosta! Kaiken tulkitsemisen pakosta! Tällainen kaipuu voi olla hyvin
perusteltua. Ehkä Anna-Maija halusi vaistomaisesti säilyttää jonkin hyvin yksinkertaisen ja ei-runollisen
merkitysmaaperän ollakseen hukkumatta ylihengellisen tulkitsemisen kuohuihin. Ehkä parhaiten mainitun halun läsnäolon voi havaita Anna-Maijan runojen luontoon liittyvissä ilmauksissa. Ne ovat usein
hyvin arkisia ja kirjaimellisia, mutta silti yhteydessään vihjeitä ”jostakin toisesta”.

Kun runo on totta
Entä uskonnollisen runokielen merkitys nykyajan kristitylle? Ensiksi: On perustavasti virheellinen käsitys, että vain kirjaimellinen merkitys on totta ja metaforinen epätotta. Metaforat voivat olla aivan yhtä
tosia kuin kirjaimelliset ilmaisut, vaikka metaforat eivät olisi kirjaimellisesti tosia. Runous ei siis ole haihattelua, vaan parhaimmillaan totisinta totta. Ongelma onkin hiukan toisaalla: ei ole kirkossa kuulutettua, mikä on kirjaimellista. Voimme pitää eri asioita kirjaimellisina. Toiseksi: on kuitenkin kaksi hankalaa
ääripäätä. yhtäältä voi olla runoutta, jonka kielikuvat ovat pelkästään arkitodellisuuteen liittyviä. On siis
olemassa aidosti sekulaaria runoutta. Toisaalta voi olla runoutta, jossa kaikki on hengellistetty niin, ettei
mitään eroa kirjaimellisen ja runollisen merkityksen välillä ole näkyvissä. Tällaista uskonnollisen kielen
kirjaimellisen ja ei-kirjaimellisen sekoittamista edustaa fundamentalismi.
Katsellessamme kerran – abituritalvea 1958 se oli – Anna-Maijan luona pistetalon viidennessä kerroksessa Vuoksen vesimassojen virtaamista kohti voimalaitosta, hän puhkesi puhumaan Goethesta.
Hän sanoi suurin piirtein näin: ”On muistettava Goethen viisaus: voit kirjoittaa runon kellosta vain jos
tunnet kellon yksitoikkoisen ei-runollisen tikityksen.” Luulen, että Anna-Maija puhui tuolloin itselleen.
Hänen palonsa elävän jumalan puoleen veti häntä suoltamaan sanoja. Mutta hän oli samalla kyllin
viisas ymmärtääkseen, että jumalalliselle puheelle (jota runous Platoninkin mukaan on) on annettava
aikaa ja tilaa muotoutua ja kasvaa. Kaiken hätiköity hengellistäminen on painolasti. Siksi Anna-Maija
hakeutui hiljaisuuteen. Anna-Maijan omin sanoin: ”Näinä aikoina on puhuttava selvästi, mutta onko
muuta selvää puhetta kuin puiden hengitys.”
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Kristillinen missionaarisuus ja kehitys

Myönteinen mahdollisuus
Jorma Kuitunen

Tunnettu brittiläinen toimittaja Matthew Parris totesi vuonna 2008 The Times
–lehdessä kristillisen lähetystyön sekä sen yhteydessä tapahtuvan auttamisen
kehitysvaikutuksista Malawissa:
Sitoutuneena ateistina olen tullut vakuuttuneeksi siitä valtavan hyvästä vaikutuksesta, mitä kristillinen evankeliointi on saavuttanut Afrikassa. Se poikkeaa
jyrkästi sekulaarien kansalaisjärjestöjen, hallitusten projektien ja kansainvälisen
avun pyrkimyksistä. Ne yksin eivät auta. Kasvatus ja koulutus eivät yksin auta.
Afrikassa kristillisyys muuttaa ihmisten sydämet. Se tuo hengellisen muutoksen.
Uudeksi syntyminen on todellista. Muutos on hyvä.

P

arrisin lausunto kuvastaa sitä, ettei tarvitse olla tunnustava kristitty voidakseen vakuuttua kristillisen
auttamisen ja uskon hyvistä vaikutuksista. Täysin riippumatta siitä, yhtyykö arvioinnissaan kristilliseen
maailmankuvaan, voi tunnistaa myönteisen elämänmuutoksen.

Kaksi todellisuutta
Törmäämme kahteen todellisuuteen. Tunnistamme rehellisen ateistin kautta, että kristillisyydessä on
jotakin sellaista, joka kiinnostaa ihmisiä Afrikassa ja joka tuo ihmisille heidän kaipaamaansa muutosta.
Eikä Afrikka ole ainut maanosa, jossa elävä kristillisyys leviää ja antaa ihmisille toivoa. Kyse ei ole vain
tuonpuoleiseen tähtäävästä eskatologisesta toivosta vaan myönteisestä muutoksesta ihmiselämän arjessa.
Aito kristillisen spiritualiteetti toimii ja vaikuttaa näkyvässä maailmassa. Kirkolle ja kristillisesti
sitoutuneelle tutkijalle se on haaste löytää uudelleen kristillisyys ja sen edustama missionaarisuus ihmisen hyvän lähtökohtana.
yksi kristillisen kehitysyhteistyön identiteetin ydinkysymyksistä on kristillisen lähetystyön ja kehitysyhteistyön suhde. Sitä ei voi käsitellä ottamatta esille kriittisesti kysymystä kristillisestä missionaarisuudesta sekä sen suhteesta hyvään elämään ja kehitykseen.

Kristuksen esimerkki
Köyhän ja vajaasta ihmisarvosta kärsivän ihmisen auttaminen on kristillisistä arvoista käsin jumalan
luoman elämän tukemista riippumatta siitä, kääntyykö ihminen Luojansa puoleen Lunastajana. Vaikka
kukaan ei kääntyisi, on seurattu Kristuksen esimerkkiä lähestymällä rakastavasti ja auttaen ihmisiä. Tukiessaan ihmiselämän aitoa paranemista kristilliset seurakunnat ja järjestöt tukevat jumalan valtakunnan periaatteiden suuntaista kehitystä.
Mutta on selvää, että ihmisen jumala-suhteen eheytyminen ja Pyhän Hengen läsnäolo tuovat auttamiselle uuden pohjan ja vaikuttavuuden. Ne voivat auttaa kärsinyttä toipumaan mutta myös välittää
Kristuksen lunastavaa rakkautta. Lunastukseen johtavan Kristus-uskon ulottuvuuden tarjoutumien on
ominaista vain elävälle kristillisyydelle. Sitä voi luonnehtia kristillisen missionaarisuuden ytimeksi. Päinvastoin kuin sanan huono kaiku monilla sekulaareilla tahoilla antaisi ymmärtää, missionaarisuus on se
elementti, jonka myötä jumalan apu hyvään elämään voi kanavoitua täysimääräisesti.
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Usko ja hyvän elämän tavoite
usko voi olla positiivinen mahdollisuus hyvän elämän tavoitteelle. Sekulaari kehitysteollisuus on viime
vuosina nähnyt uudella tavalla positiivisen uskonnonvapauden merkityksen osana kehitystä. Tämä tuo
uutta ajankohtaisuutta sille, että jäsennetään myös kristillisen uskon merkitystä kehityksen lähteenä.
Koska uskon tarjoutuminen ihmisen voimavaraksi on missionaarisuutta, on jäsennettävä, miten
kristillinen missio ja missionaarisuus muodostuvat aidosti ja kokonaisvaltaisesti ihmisten ja yhteisöjen
voimavaraksi. Tämä merkitsee, että vaatimus missionaarisuuden eriyttämisestä silloin, kun tehdään
kristillistä kehitysyhteistyötä, osoittautuu vääräksi. Ongelmana missionaarisuudessa ei niinkään ole ollut aito kristillinen usko ja sen mahdollinen leviäminen vaan käännyttäminen tai uskonnon levittäminen
sellaisella mentaliteetilla, joka ei kunnioita ihmisen vapautta.

Positiivinen uskonnonvapaus
Ihmisoikeuslainsäädäntö takaa positiivisen uskonnonvapauden eli mahdollisuuden itse valita oman
ideologiansa ja uskontonsa. Lisäksi se kieltää käännyttämisen, mikä on puolestaan negatiivista uskonnonvapautta. Vasta positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus yhdessä takaavat aidon uskonnonvapauden toteutumisen. Missionaarinen toiminta eli oman uskon ilmaiseminen ja sen tarjolla pitäminen
mahdollisille uusille ihmisille on siten suojattu ihmisoikeus.
Monet globaalin etelän missiologien terävät huomiot kristillisen uskon ja kehityksen suhteesta
ovat mm. täällä Suomessa jääneet yksinkertaisesti liian vähälle huomiolle. Esimerkiksi ns. transformationaalisen missiologian ja kehitysajattelun syvällisiä, yli kolmenkymmenen vuoden aikana kehiteltyä
ajattelua ei tunneta juuri lainkaan. Tämä suuntaus edustaa ns. radikaalia ja dynaamista evankelista
kristillisyyttä, joka on siinä mielessä konservatiivista, että se pyrkii palauttamaan kristillisen uskon autenttisuuden - seuraamalla radikaalia Kristusta ja hänen kokonaisvaltaista tapaansa kohdata ihmisiä.
Teologinen tutkimus voi valaista arvoja ja hyveitä, joiden pohjalta Kristuksen näkyväksi tuleminen
toteutuu. Samoin se voi kriittisesti kiinnittää huomiota niihin kyseenalaisiin taustaoletuksiin, joihin keskustelu kristillisen missionaarisuuden ja kehitysyhteistyön luonteesta liian paljon perustuu.

Valokuva: Leena Kaartinen

Jorma Kuituselle on myönnetty Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön apuraha 2012 väitöstutkimukseen
kristillisen lähetystyön ja kehitysyhteistyön suhteesta.
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Luojan taidetta luonnossa
Leena Kaartinen

uikea ja rikas urani on sisältänyt erilaisten terveysprojektien alkamista ja lopettamista ja tavallista lääkärin työtä pelkistetyissä, alkeellisissa oloissa. Suunnittelua, improvisointia, luovuutta työ on kysynyt,
ja niitä olen saanut harjoittaa mielin määrin tiimityössä ja yksilönä. Olen oppinut tuntemaan erilaisia
kulttuureita, joitten keskellä elävät ihmiset ovat erilaisista elinoloistaan huolimatta kuitenkin pohjimmiltaan samanlaisia kuin itsekin olen. Elämäni oppivuosien kokemukset, elämykset ja opetukset olen
kirjannut tähän mennessä yhdeksään kirjaan.
Kirjoittaminen on auttanut työstämään rankkojakin kokemuksia ja paineita. Materiaalina ovat palvelleet päiväkirjat sekä noin kymmenen kertaa vuodessa kirjoittamani ystäväkirjeet. Monet kirjat sisältävät myös valokuvia. Kamera onkin ollut minulle melkeinpä yhtä tärkeä työväline kuin stetoskooppi.
Sitä olen aina kuljettanut mukanani. Mielelläni olen ikuistanut maisemia sekä ihmisiä ja heidän arkeaan. Kuvat ovat palvelleet muistin virkistyksenä maalaustenkin luonnoksina.
Maalausharrastus on myös osaltaan auttanut selviämään vaikeissa oloissa. Itse asiassa juuri sodan
keskellä Kabulissa eläessäni keksin, että voin aloittaa maalaamisen heti eikä vasta eläkkeellä! Liikkuminen oli silloin turvallisuussyistä rajoitettua, mutta katse hakeutui pihapiirin yksityiskohtiin, kuten lautasen kokoisiin auringonkukkiin, joita ikuistin innoissani
kameran ja siveltimen avulla.
Maaseudulla työskennellessäni taas karut, mutta
värikkäät vuoret ja rutikuivastakin maasta nousevat kasvit
inspiroivat valokuvaamaan ja maalaamaan. Maiseman
avaruus ja karun vuoriston värikylläisyys ovat lepuuttaneet silmiä ja sielua, samoin ovat ihmiset kylissään
iloisine tai totisine ilmeineen puhutelleet. Varmaan tuo
luonnon ja ihmisten kauneus on osaltaan auttanut minua alkeellisissa oloissa raskaassa työssä jaksamaan ja
jopa viihtymään! Samoin ulkonaisesti vaatimattomissa
elävien lähimmäisteni ystävällisyys ja vieraanvaraisuus ja
positiivinen palaute työssä on auttanut jatkamaan työtä
turhautumisten hetkinä.
Huikaisevien vuorten keskellä, hiljaisuudessa, kirkkaan tähtitaivaan alla Psalmit ovat alkaneet elää ihan
uudella tavalla. Missään tähdet eivät loista niin valovoimaisina kuin 3000 metrin korkeudessa. Siellä katuvalot
eivät kilpaile tähtien tuikkeen kanssa!
Valokuva: Leena Kaartinen

H

Olen tehnyt elämäntyöni lääkärinä Afganistanissa ja vähän Etiopiassakin.
Ensimmäisen kerran läksin Afganistaniin syksyllä 1971, ja Suomeen kotiuduin
joulukuun alussa 2006 jääden virallisesti eläkkeelle 65 vuoden iässä maaliskuussa 2007.

Herra, Sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu
sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja
oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä
autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala! Sinun
siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Ps.36: 6-8
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Leena Kaartisen kirjat
Lääkärinä Afganistanissa 1978, Karas-Sana Oy
Ensimmäiseltä työkaudeltani Afganistanista1971 – 1974 Keski-Afganistanin vuoristossa ”Hasaramaassa”
Sairaala Sissisodassa 1979, Karas-Sana Oy
1976-77 Etelä – Etiopiassa, Shakkison sairaalassa, Somalian sodan aikana
Olet Vapaa, johannes 1984, PerusSanoma Oy
Sairaalaevankelistan tarina. Kirjaa myytiin 3 painosta Etiopian nälänhädän hyväksi, tuotto oli 160 000
mk.
Matkaan Taas 1985, Karas-Sana Oy
Toiselta Etiopian kaudelta 1979 – 1983. ”Kulissien takaista” lähettielämän kerrontaa.
Makai – tyttö Afganistanista 1989, PerusSanoma Oy
Afganistanilaisen kristityn tytön tarina Neuvostoliiton miehityksen ajalta 1979 – 1989
Palasin tuolloin Afganistaniin vuonna 1985.
Lastenlääkärin Sotapäiväkirja 1996, PerusSanoma Oy
Kabulin sota alkoi 1992 Neuvostoliiton vetäydyttyä maasta. Toimin Kabulissa MCH-ohjelmassa klinikan
johtajana. ( Mother and Child Health, naisten ja lasten neuvola- ja terveysasematoimintaa )
Talebanien Takana 2002, PerusSanoma Oy
Pääsin takaisin rakkaaseen vuoristoon, samoihin maisemiin, missä aloitin 1971. Tuonne syrjäseudulle ei
talebanien valta juuri ulottunut.
Näkemiin Hasaramaa 2007, PerusSanoma Oy
Viimeinen vuosi 2005 – 2006 vuoristossa.
Pakolainen 2010, PerusSanoma Oy
Erään pakolaisperheen tarina, samalla minun Afganistanin kauteni läpileikkaus, sillä päähenkilön tunnen1970-luvun alusta ja kirjassa esiinnyn helposti tunnistettavana sivupersoonana.
Kahta viimeistä kirjaa on vielä saatavissa, muut aiemmat on loppuunmyyty. Niitä löytyy antikvariaateista ja kirjastoista.
Valokuva: Leena Kaartinen
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Velho ja leijona
- taiteilijayhteistyötä Kosovon
kansallisteatterin kanssa
Antero Polso

Teatteri Kumben ja tanssiryhmä Xaris Finlandin kesäkuussa 2012 Kosovoon
tekemän esiintymis- ja koulutusmatkan aikana syntyi yhteyksiä paikallisiin
taiteilijoihin.

Valokuva: Antti Sevanto

N

äiden yhteyksien pohjalta syntyi ajatus yhteistyöprojektin toteuttamisesta. yhteinen kiinnostus C.S.
Lewisin Narnian toteuttamiseen teatteriproduktiona sai vahvitusta Kosovolaisen näyttelijän, Arijeta
Ajetin, Suomen vierailun aikana viime vuoden heinäkuussa.
Kosovossa Velho ja leijona on Kosovon Kansallisteatterin ohjelmistoa. Näytelmän ohjaa Arijeta Ajeti. Suomesta mukaan on kutsuttu Antti Sevanto Teatteri Kumbesta apulaisohjaajaksi, Pekka Nyman
näytelmän musiikin säveltäjäksi, Xaris Finlandin tanssijoita koreografian suunnitteluun ja tanssijoiksi.
Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö on myöntänyt vuoden 2012 Kristillisen taidesäätiön apurahan taiteilija Pekka Nymanille hankkeen musiikin säveltämiseen. Kristillinen taidesäätiö on perustettu Kristillisen taideseuran piirissä 2011.
Hanke on tunnustetun kristityn taiteilijan sekä ammattitaitoisen ja paneutuneen ryhmän tekemä.
Kristityn kirjailijan, filosofin ja historian tutkijan C. S. Lewisin Narnia-kirjat ovat fantasiakirjallisuuden
klassikko. On mielenkiintoista nähdä ja kuulla sen uusi näyttämösovitus. Hankkeen Kosovossa tapahtuva osuus sisältää lisäksi parantumisen ja jakamisen elementtejä taiteen kautta.
Hanke on kansainvälinen. Ensi-ilta Kosovossa on 15.5.2013 ja Suomessa 2014. Lewis on Suomessa
ollut viime aikoina huomion kohteena muutenkin, esimerkiksi Suomen Raamattuopiston teologisilla
opintopäivillä 2013 vieraili pääluennoitsijana Lewis-tutkija, teologian tohtori Michael Ward Oxfordin
yliopistosta.

Pekka Nyman
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Vera — uuden sukupolven
lähetysmummot
Satu Eronen

V

era syntyi alun perin kaveriporukan taideprojekteista, joihin kaivattiin ryhtiä ja jatkuvuutta. Tarkoitus on alusta asti
tarjota vertaistukea ja ideointitilaa tekijöille, sillä kristittynä taiteen tekeminen saattaa liian usein olla yksinäistä
orpoilua.
Taideseura on mahdollistanut monta projektia, jotka
muuten olisivat olleet liian työläitä tai kalliita. Opintojen
ohella jäsenet ovat voineet kokeilla ammattimaisempaa
käsityöläisyyttä, markkinointia, työskentelyä ja kirjanpitoa. Vuosittain on pidetty useita talkoopäiviä, joissa
on suunniteltu ja valmistettu myyntiin tuotteita. Vera on
hankkinut jäseniensä käyttöön tarvikkeita ja työvälineitä
ja tukenut taloudellisesti muiden muassa sarjakuvien kustannuksissa.
Vuosien mittaan Vera tuli tunnetuksi, ja meiltä on
osattu pyytää esimerkiksi animaatioita, työpajoja tai mittatilauksena suunniteltuja printtikasseja kristillisen nuorisotyön tarpeisiin. Olemme varmaankin olleet mukana
visualisoimassa kristillistä nuorisokulttuuria, sillä vastaanotto on aina ollut innostunut, ja moniin Veran tuotteisiin
on törmännyt pitkin Suomea. yhteydet myös muutamiin
lähetysjärjestöihin ja seurakuntiin ovat olleet tiiviit ja alusta alkaen Veran periaatteisiin on kuulunut kymmenysten
maksaminen lähetystyölle.
Viime aikoina aktiivijäsenet ovat olleet kovia muuttamaan, menemään naimisiin, saamaan lapsia ja valmistumaan. Talkoot, visioinnit ja myyjäisreissut ovat siksi olleet
harvinaisempia. yhdistyksen tulevaisuus onkin tällä hetkellä avoin. Toistaiseksi haluamme kuitenkin pitää Veran
kasassa, vaikka se välillä hiukan nukkuisikin. Voi olla, että
jokin seuraava projekti tarvitsee hiukan vetoapua ja siinä
kohtaa Vera voidaan hakea telakalta.
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Valokuva: Satu Eronen

Taideseura Vera on kristittyjen käsityöläisten ja kuvataiteilijoiden vuonna 2008
perustama pienenpieni yhdistys.

Veistosten leikkiä
Varpu Sintonen

Marianpäivänä 2012 Kristillisen taideseuran vuosikokouksessa Kotkassa oli
mahdollista tutustua viereisen puistokadun veistoksiin.

Valokuvat: Kotkan kaupunki

J

os kävisin kuvailemaan niitä kaikkia, tämä juttu muodostuisi pelkäksi luetteloksi, joten tyydyn kuvailemaan sellaisia, jotka tuottavat minulle ja varmaan muillekin erityistä iloa.
Kotkansaaren itä-länsisuuntaisen pääkadun Keskuskadun vieritse kulkee 1800-luvulla perustettu
kilometrin mittainen lehmuspromenadi, johon kaupunki on suunnitelmallisesti hankkinut eri taiteilijoiden veistoksia. Veistosalue on laajentunut promenadin ulkopuolellekin ja se nimettiin vuonna 2010
Veistospromenadiksi.
Puistokävelyn voi aloittaa länsipäästä, johon on pystytetty portti. Teräksisen portin on suunnitellut
norjalainen Birthe Marie Löveid vuonna 2000. Sen ideana on avaimenreikä, johon kurkistamalla pitäisi
nähdä diakuvana norjalainen Fredrikshavnin kaupunki, Kotkan ystävyyskaupunki. Valitettavasti dia on
tuhottu.
Ennen varsinaista promenadia Toivo Pekkasen puistossa on kaksi Miina äkkijyrkän kirmaavaa vasikkaa, materiaalina autoromu. äkkijyrkällä on vasikan muoto niin syvällä, että hän saa sen esiin mitä
tahansa materiaalista.
Keskuskadun alussa on rykelmä erilaisia matkalaukkuja ja –arkkuja, Kimmo Pyykön teos ”Matkalla”. Kotkaahan sanottiin ”savolaisten Amerikaksi”. Sieltä lähdettiin Amerikkaan, mutta monen matka
päättyi Kotkaan, jossa nouseva teollisuus ja vientisatama tarjosi työtä.
Seuraava teos on yllätyksellinen. Valokuvaaja Outi Sunila katsoi puistossa seisovia rumia sähkökaappeja ja päätti tehdä asialle jotain. Hän päällysti ne pienoiskerrostaloiksi, viehättäviksi miniatyyreiksi, joiden taustalla ovat oikeat vanhat kerrostalot.
Ohitan nyt monia mielenkiintoisia teoksia, tekijöinä mm. Kimmo Schroderus, Olavi Lanu, Kain Tapper, Tapio junno ja Martti Peltokangas. Poikkeamme puistosta kadulle ja katsomme ylös talon nurkalle.
Siellä on punainen pallo. Tarkemmin katsoen pallo on kiinni narussa ja narun alapäässä, talon seinällä
lapsi. Tommi Toijan teos ”Tuulenviemää” (2011) yllättää ja saa suun hymyyn.
yksi mieliteoksistani on Markku Hirvelän ”yökulkijat” (2007), jossa kaksi ilvestä hiipii vastakkaisiin
suuntiin. Ilvesten ulkopuoli mukailee luonnollista turkkia, sisäpuoli on kiillotettu kullanväriseksi. Toisen yökulkijan suuntana on Kotkan seurahuone, toinen taas hiipii nuorten kesäiseen huvittelupaikkaan
Sibelius-puistoon.
Sinne mekin suuntaamme katsomaan Alexander Reichsteinin ”Muodonmuutoksia” vuodelta 2011.
Puussa on teräslangasta taivutettuja toukkia, jotkut vasta koteloissa, toiset ovat jo oppineet lentämään,
lojumaan riippukeinussa ja keinumaan.
Koskaan ennen jo verraten pitkän elämäni aikana en ole ajatellut, että veistokset eivät ole vain
kauneuden tuojia, vaan ne voivat olla hilpeitä ja leikkisiä.

Lepäävä pajutyttö, Olavi Lanu 2003
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Tarrautuminen, Matti Peltokangas 2002

Valokuva: Kotkan kaupunki

Aurinkoon katsoja, Tapio Junno 2001
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Onnittelut kymmenvuotiaalle!

Valokuvat: Leena Seppä

K

ristillinen Taideseura ry Lounais-Suomen yhdistys vietti 10-vuotisjuhlaansa Turussa Pallivahan kirkossa lokakuussa 2012. juhlapuheen piti kirkkoherra Katri Rinne. Kolmea perustajajäsentä muistettiin
juhlassa. Ritva Hyvönen luovutti Loimaan koivu -merkin yhdistyksen perustajalle Juhani Järviselle.
Markku Pakkaselle ja Erkki Kaskiselle luovutettiin Kristillisen taideseuran ansiomerkki. Lausuntaa
esitti Kirsti Mäki, seurakuntasalin puolella oli nähtävänä Ritva Hyvösen, Pirkko ja Markku Pakkasen taidetta.

Elämä
Leena Seppä

Elämä-kahvikonsertti pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 Viattomien
lasten päivänä Loimaan Kaupunginkirkon yläsalissa.

Valokuvat: Ritva Hyvönen

A

iheena on elämä lauluin, sanoin, kuvin ja sävelin. Päivä, aika ja paikka ovat vuosittain samat. Aika pysyy,
sisältö vaihtelee. Vuonna 2012 sisältönä oli Erkki Kallion luontokuvia Sanna Vihervirran pianon soiton
siivittämänä. Pirkko ja Markku Pakkanen lauloivat Juhani Kallin säestäessä ja Sanna Vihervirta
lauloi säestäen itse. Soili Väisänen sekä Marja ja Osmo Leikasto esittivät näytelmän. Tilaisuus päätyi
Ritva Szarekin puheeseen. Näytteillä oli Pirkko Pakkasen ikoneita ja Markku Pakkasen puutaidetta. Kahvipöydän tarjottavat oli tehty talkoohengessä. Kahvituksen aikana salin täytti iloinen puheen
sorina.
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Taiteilijoiden rukousillat
Pirjo Mäkinen

Kerran kuussa kokoonnutaan Helsingissä rukoilemaan taidemaailman puolesta.

T

aiteen tekoa ei keneltäkään rukoilijalta vaadita. Riittää, että haluaa rukoilla taiteen ja taiteilijoiden
puolesta. Vaikka koko Suomi ja maailma tarvitsee rukousta, on hyvä keskittyä välillä vain yhteen osaalueeseen.
Vastaavia iltoja on Keski-Euroopassa vietetty jo pitempään ja niistä on muodostunut monimuotoisia ja isoja tapahtumia. Suomen illat ovat olleet toistaiseksi hyvin vaatimattomia. Odotamme jumalalta
kasvua ja kehitystä...
• Rukoilemme yhteiskunnan päättäjien puolesta. Heidän käsiensä kautta kulkevat
taidehankintojen rahoituspäätökset. Myönteisistä ja hyvistä päätöksistä saavat monet
ihmiset nauttia ympäristössään, erilaisten aistihavaintojen välityksellä.
• Taidekasvatuspolitiikka on myös päättäjien käsissä. Saavatko lapset ja nuoret hyvää
opetusta kuvataiteissa, musiikissa jne.?
• Kristityt taiteilijat tarvitsevat oman paikkansa kirkkojen ja kristillisten järjestöjen parissa.
Taide voi olla julistavaa, hoitavaa, mietiskelevää, haastavaa...
• Kristityt taiteilijatkin tarvitsevat kunnollisen toimeentulon. Pyydämme siihen Jumalalta
apua ja viisautta.
• Moni taitelija ei ole vielä löytänyt tietä Jumalan luo, vaan haparoi ja etsii. Rukoilemme
löytämisen puolesta.
• Rukousilloissa muistamme myös toistemme ajankohtaisten asioiden puolesta tai
siunaamme toisiamme. Kenenkään ei tarvitse kantaa taakkaansa yksin ja ilonkin voi jakaa.
Rukousaiheita voi lähettää sähköpostilla iina.hakalahti@kolumbus.fi. Rukousillat pidetään 2013 Sanan
talolla Kaisaniemenkatu 8:ssa kerran kuussa klo 19 – 21
Ma 14.1.
Ma 11.2.
Ma 11.3.
Ma 15.4.
Ma 13.5.

Paikka 3. kerros
Paikka 2.kerros, Vihreä Sali
Paikka 3. kerros
Paikka 3. kerros
Paikka 2. kerros, Vihreä sali

Syksyn illat ma 9.9., ma 14.10., ma11.11. ja ma 9.12. Syksyn ajat ovat alustavia, tarkista netistä
www.crescendofinland.org
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Kristillisen taideseuran
vuosikokous ja vuosijuhla
Mikkelissä Marianpäivänä 17.3.2013

10.00

Sanajumalanpalvelus Tuomiokirkossa

11.00

Alttarin lasimaalausten esittely, emeritus tumiorovasti Simo S. Salo

11.30-12.30 Ruokailu seurakuntakeskuksessa
12.30-14.15 Vuosikokous seurakuntakeskuksen aulakahviossa (vuosikokousedustajat)
12.30-14.15 Muulle juhlaväelle tutustuminen Mikkelin valokuvakeskukseen,
Puistokatu 3, matka 200 m
14.15-14.45 Päiväkakvi seurakuntakeskuksessa
15.00-15.45 ’Viisaus huutaa kaduilla’, lausuntaesitys Raamatun apokryfikirjoista.
Mikkelin seudun lausujat, ohjaus Veikko Happonen.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi!
Kristilinen taideseura ry, Mikkelin paikallisyhdistys

Valokuva:
Mikkelin valokuvakeskus

Valokuva:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Tuomiokirkko, Ristimäenkatu 2 a
Seurakuntakeskus, Savilahdenkatu 20
Mikkelin valokuvakeskus, Puistokatu 3
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Kristillinen taideseura
lyhyesti
Kristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran kiinnostuksen kohde oli ”kolmisointu” eli taide, kristillisyys ja suomalaisuus.

J

uuri itsenäistyneen maan yhdistysrekisterissä seura sai numeron 1. Seuraan lukeutui 1900-luvun alkupuoliskolla monia kristillisten piirien vaikuttajia ja maan kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Seuran
eräs kiinnostuksen kohde oli kirkkojen taidehankintojen kehittäminen. Seuralla oli myös julkaisutoimintaa. Seuralla oli useita paikallisyhdistyksiä eri puolilla maata.
Tällä hetkellä seuran toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen omissa paikallisyhdistyksissä, joita toimii Helsingissä, Kotkassa, Lahdessa, Loimaalla ja Mikkelissä sekä valtakunnallinen jäsenyhdistys
Christian Artists Finland CAF ry. Seurat järjestävät retkiä, tutustumiskäyntejä, jäseniltoja ja matkoja.
Vuodesta 1978 alkaen seura on julkaissut vuosijulkaisua ’Ars Magna’, suuri taide. Seura on Kirkkopalvelut
ry:n jäsen. Seura lukeutuu vuonna 1978 laajalla pohjalla alkunsa saaneen Tieteen ja taiteen kristillisen
tukisäätiön perustajiin. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen työhön. Vuonna 2010 perustettiin seuran puitteissa Kristillinen taide-säätiö, jonka tarkoitus on kristinuskon
hengessä tukea ja edistää taidekasvatusta ja taiteen tunnetuksi tekemistä. Seuralla on omat verkkosivut
osoitteessa www. kristillinentaideseura.fi, Christian Artists Finland verkkosivut www.caf.fi.
Olet tervetullut seuramme jäseneksi. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen. jäsenmaksu
on noin 10-12 euroa vuodessa. Paikallisyhdistykset tiedottavat toiminnastaan jäsenille. jäsenetuna saat
Ars Magna -lehden.
Liittymistiedot:
Pyydän merkitsemään itseni Kristillisen taideseuran jäseneksi.
Nimi:
Osoite:
Allekirjoitus:
Lähetetään Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle, yhteystiedot ohessa.



Helsingin yhdistys
Ansa Kirjavainen
Pursimiehenkatu 20 A 6
00150 Helsinki
040 - 5435912
ansa.outi@gmail.com

Lahden yhdistys
Mirja Salminen
Vuorikatu 20 D 51
15110 Lahti
044 - 3002770
mirjasalminen@phnet.fi

Mikkelin yhdistys
Martta juuti
Kaituentie 39 E 78
50160 Mikkeli
0400 - 456 640
raimo.paasonen@pp.inet.fi

Kotkan yhdistys
Varpu Sintonen
Pajanmäenkatu 11 C
48600 Kotka
044 - 7259246
varpu.sintonen@kymp.net

Lounais-Suomen yhdistys
Erkki Kallio
Ilolantie 6 as 11
32440 Alastaro
040 - 5236815
eki.kallio@suomi24.fi

Christian Artists Finland CAF ry
Arto Vuorela
Vanhatie 44
02880 Veikkola
040-5907208
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arto.k.vuorela@gmail.com

ARS MAGNA SuuRI TAIDE
KRISTILLINEN TAIDESEuRA Ry

24

